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i w każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale
z kazaniem pasyjnym
o godzinie 17.15. Zapraszamy serdecznie
do udziału w tym typowo polskim nabożeństwie pasyjnym.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
W piątek Droga Krzyżowa: godz. 16.00 – dla dzieci
godz. 18.00 – dla dorosłych
godz. 19.00 – dla młodzieży.
W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą
kolejna zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów renowacji ambony.
Informujemy, że rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii odbędą
się w dniach od 10 kwietnia – do 13 kwietnia /od czwartku do
Palmowej Niedzieli/. Zachęcamy do modlitwy w intencji owocnych
rekolekcji i O. Rekolekcjonisty.
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach
na tacę, w zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej.
W przyszłą niedzielę o godzinie 16.00 na plebanii odbędzie się
spotkanie wszystkich grup parafialnych w związku z planowaną
wizytacją kanoniczną w dniu 23 marca.
Dziękujemy wszystkim ludziom wielkiego serca za pomoc
w zorganizowaniu balu charytatywnego. W szczególny sposób
dziękujemy Państwu Sadowskim za użyczenie sali i wszelką pomoc.
W sobotę rozpoczął się kurs przedmałżeński. Następny odbędzie się
dopiero na przełomie września i października, dlatego też wszyscy,
którzy do tego czasu zamierzają zawrzeć sakramentalny związek
małżeński, są obowiązani wziąć udział w tym przygotowaniu.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej.

Niech czas Wielkiego Postu będzie dla nas wszystkich
czasem głębokiej refleksji, wytężonej modlitwy i
prawdziwej przemiany życia.

Komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego.
W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu liturgia ukazuje dwa krańce, między którymi
rozwija się historia zbawienia: grzech człowieka i odkupienie Chrystusa. Człowiek
stworzony przez Boga (I czytanie: Rdz 2, 7-9; 3, 1-7) wyszedł z Jego rąk czysty
i nieskażony, ukształtowany na Jego obraz i podobieństwo; żyje w niewinności, radości i
w przyjaźni ze swoim Stwórcą. Lecz Zły zazdroszcząc człowiekowi dobra przygotowuje
zasadzkę i naciera nań z potrójną pokusą złamania zakazu, jaki wydał Bóg: „z drzewa
poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz”
(Rdz 2, 17), a mianowicie z pokusą niewiary w słowo Boga: „Na pewno nie umrzecie!”
(Rdz 3, 4); pychy: „tak jak Bóg będziecie” (tamże 5); w końcu nieposłuszeństwa. Dwie
pierwsze pokusy otwierają drogę do ostatniej i człowiek upada przekraczając nakaz
Boży. Zwabiony fałszywymi słowami nie odrzucił ich i nie potrafił się oprzeć mirażowi
podniesienia się do poziomu Boga, a szukając własnej wielkości poza boskim planem,
popadł w ruinę, wciągając w nią całe swoje potomstwo. Lecz Bóg wie, że człowiek
został oszukany; dlatego karząc go obiecuje Zbawiciela, który wybawi go z błędu
i grzechu. Syn Boży, by dokonać tego dzieła, staje się we wszystkim podobny
człowiekowi z wyjątkiem grzechu i zgadza się nawet być kuszonym przez Złego, jak to
czytamy w dzisiejszej Ewangelii (Mt 4, 1-11). Już Wstępne zdanie wywiera wielkie
wrażenie: „Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez
diabła” (tamże 7). Pustynia jest dla Jezusa nie tylko miejscem odosobnienia i modlitwy
sam na sam z Ojcem; jest polem walki, gdzie przed rozpoczęciem życia apostolskiego
przygotowuje się do starcia z odwiecznym wrogiem Boga i człowieka. Również tutaj, jak
w Raju, diabeł zjawia się z potrójną pokusą: przeciw zależności, posłuszeństwu
i przeciw czci należnej samemu Bogu. „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te
kamienie stały się chlebem... rzuć się w dół, jest przecież napisane: <Aniołom swoim
rozkaże o Tobie...> Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon” (tamże 3. 6.
9). Jezus jest prawdziwie Synem Bożym, Jego moc jest nieskończona, lecz Ojciec nie chce,
aby jej używał dla własnej korzyści. Mesjasz nie ma być triumfatorem, lecz „Sługą
Pańskim”, posłanym, by zbawić ludzi przez pokorę, ubóstwo, posłuszeństwo, krzyż.
Jezus nie schodzi ani na jotę z drogi, którą wyznaczył Mu Ojciec. Zwycięstwo, jakie
odniósł diabeł w ogrodzie rajskim, zmienia się w całkowitą porażkę na palestyńskiej
pustyni: „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu będziesz
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (tamże 10),
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